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Soortenbescherming

in Vlaanderen

Bram Vlaeminck, 

natuurinspectie ANB

Soortenbesluit

Opbouw van het Soortenbesluit:

 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 Hoofdstuk  2 Inventarisatie en registratie

 Hoofdstuk 3 Soortenbescherming

 Hoofdstuk 4 Soortenbehoud, -beheer & -bestrijding 

(+ aanpak uitheemse soorten)

 Hoofdstuk 5 Werking opvangcentra voor wilde dieren

 Hoofdstuk 6 Houden beschermde soorten in gevangenschap

 Hoofdstuk 7 Toezicht

Soortenbesluit
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Soort : een verzameling organismen die in alle belangrijk 
geachte kenmerken met elkaar en hun nakomelingen 
overeenkomen, daarbij inbegrepen alle ondersoorten, rassen en 
variëteiten;

 Inheemse Soort, Uitheemse Soort & Invasieve Soort

Hoofdstuk 1, afdeling 1: Definities van termen (art. 1)  

Algemene Bepalingen

Specimen : elk dier of elke plant, levend of dood, elk deel 
van een dier of een plant of elk daaruit verkregen product, 
alsmede alle andere goederen, indien uit een begeleidend 
document, de verpakking, een merk of een etiket, of uit andere 
omstandigheden blijkt dat het gaat om delen van dieren en 
planten of daaruit verkregen producten;

Algemene Bepalingen

Beheerregeling : een geheel van maatregelen van soortenbeheer, 
gericht op het voorkomen of herstellen van hinder, risico of schade, 
veroorzaakt door bepaalde soorten dieren of planten;

Afdeling 1; Definities van termen; (art. 1)  

Rode lijst : een lijst van inheemse soorten, waarbij deze op basis van 
objectieve criteria worden ingedeeld in klassen, naargelang hun graad 
van bedreiging;

Soortenbeschermingsprogramma : een programma van 
soortenbehoudsmaatregelen dat met name gericht is op het verkrijgen 
van de gunstige staat van instandhouding van een inheemse soort of 
een groep van soorten in het gebied waarop het programma van 
toepassing is;
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Hoofdstuk 1, afdeling 2: toepassingsgebied (art. 2 - 4)  

Het Soortenbesluit is van toepassing op: 

• Inheemse soorten;

• Uitheemse soorten – 2 types: 

• Beschermde: 
1) uitheemse vogelsoorten die van nature in het wild 

voorkomen op het Europese grondgebied van de EU. 
of andere uitheemse soorten dan vogels, die zijn 
opgenomen in 

bijlage IV van de Habitatrichtlijn
bijlage II van het verdrag van Bern;

• Niet-beschermde: overige uitheemse soorten, voor de 
introductie van specimens van die soorten in het wild of 
de toepassing van beheerregelingen met betrekking tot 
in het wild voorkomende populaties ervan.

Toepassingsgebied

Toepassingsgebied
Hoofdstuk 1, afdeling 2: toepassingsgebied (art. 2 - 4)  

NIET van toepassing op:

 Gedomesticeerde soorten, rassen of variëteiten

 Genetisch gewijzigde organismen (GGO’s)

 Jachtwild, behalve voor de aspecten die niet geregeld worden door 
de jachtwetgeving.

 Soorten v.d. riviervisserij, behalve voor de aspecten die niet 
geregeld worden door de riviervisserijwetgeving

 Dier- en plantensoorten die vallen onder KB 1987 betreffende de 
bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten 
schadelijke organismen

 in-, uit- en doorvoer van uitheemse soorten (= federale materie)
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Inventarisatie & registratie

Hoofdstuk 2, Inventarisatie & registratie (art. 5 - 8)  

INBO coördineert de inventarisatie van soorten die onder het 
toepassingsgebied van het SB vallen, met het oog op; 

1. Toezicht op staat van instandhouding van inheemse soorten

2. Opmaak Rode lijsten met indeling in verschillende klassen; 

Opmaak door INBO

Vastlegging door de minister

Evaluatie om de 10jaar (termijn van orde)

3. Opvolgen van de status/ aanwezigheid van (potentieel) invasieve 
soorten

uitgestorven 

ernstig bedreigd 

bedreigd 

kwetsbaar

bijna in gevaar

Soortenbescherming
(onder het Soortenbesluit)



Regionaal overleg milieu 18 juni 2019

5

Soortenbescherming

Indeling soorten (art. 9 - 16) 

Principiële bescherming van heel aantal soorten: 

–Beschermde soorten zijn de soorten vermeld in cat. 1, 2 en 3
van de bijlage 1 van het Soortenbesluit.

–Daarnaast ook bescherming voor volgende soorten; 

• Alle Europese vogelsoorten

• Bijlage IV Habitatrichtlijn - soorten

• Bijlage II Verdrag van Bern

Soorten opzoeken? - > Ecopedia.be

Soortenbescherming

Indeling soorten (art. 9 - 16)

Categorie 1;

Soorten met algemene basisbescherming; 

Soorten waarop de basisbeschermingsbepalingen van toepassing zijn. 
Van die beschermingsbepalingen kan worden afgeweken onder 
voorwaarden + men moet rekening houden met de vrijstellingsregels
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Soortenbescherming

Vrijstellingen op de verbodsbepalingen van art.  
10, 12 & 14 op wat betreft de categorie 1 soorten; 

De soorten van categorie 1 kennen een ‘basisbescherming’. 

Op deze bescherming zijn de vrijstellingsregels echter van toepassing.

+ van de beschermingsbepalingen kan worden afgeweken.

Deze beschermingen kent echter; 

- Geen absolute beperkingen.

- Geen verbod op handelingen die mogelijk zijn volgens de 

planologische bestemmingen. (plannen van aanleg, RUP’s of 

bestemmingsvoorschriften)

Soortenbescherming

 Europees te beschermen soorten

 toepassing algemene basisbeschermingsbepalingen

 geen vrijstelling verbonden aan planologische bestemmingen!

 Wel afwijkingen mogelijk

Opname in categorie 2 garandeert rechtstreekse bescherming ook

buiten SBZ.

Indeling soorten Categorie 2; (art. 9 - 16)
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Soortenbescherming

Ongewervelden; 

Zeggenkorfslak
Nauwe korfslak
Vliegend hert

Vissen; 

Atlantische steur

Atlantische zalm

Beekdonderpad

Beekprik

Bittervoorn

Fint

Grote modderkruiper

Kleine modderkruiper

Rivierdonderpad

Rivierprik

Zeeprik

Planten; 

Geel schorpioenmos

Indeling soorten Categorie 2; (art. 9 - 16)

Vlinders;
Spaanse Vlag

Zoogdieren
Grijze zeehond
Gewone zeehond

Vogels; 

Alle EU vogels

Soortenbescherming

Soorten bijlage IV Habitatrichtlijn,

Strikte bescherming – strengste beschermingsregeling

 wel afwijkingen mogelijk

Indeling soorten Categorie 3; (art. 9 - 16)
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Soortenbescherming

Zoogdieren;
Alle Vleermuizen
Alle walvisachtigen

Wilde kat
Europese Wolf
Bever
Hamster
Hazelmuis

Lynx
Otter

Reptielen; 
Gladde slang

Amfibieën 
Boomkikker
Heikikker
Kamsalamander
Knoflookpad
Poelkikker
Rugstreeppad
Vroedmeesterpad

Indeling soorten Categorie 3; (art. 9 - 16)

Planten; 

Drijvende waterweegbree

Groenknolorchis

Kruipend moerasscherm

Libellen 
Gaffellibel
Gevlekte witsnuitlibel
Rivierrombout

Vlinders;
Teunisbloempijlstraat
Bosrandspinner/ 
Zuidelijke woldrager
Pimpernelblauwtje

Ongewervelden; 
Juchtleerkever

Soortenbescherming

Indeling soorten

Categorie 4; Jachtwild & soorten van de 
riviervisserij

Categorie 5; 

Barbarijse patrijs / Moerassneeuwhoen / Rode patrijs 

 Soorten die in aanmerking komen voor vervoer vanuit ander 

EU land.
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Verbodsbepalingen

Soortenbescherming

Soortenbescherming

Verbodsbepalingen (art. 10) 

Onderafdeling 1 Verbodsbepalingen ten aanzien van specimens 

of eieren van beschermde soorten 

Art. 10.

§ 1. Ten aanzien van specimens van beschermde diersoorten zijn de 

volgende handelingen verboden :

1° het opzettelijk doden;

2° het opzettelijk vangen;

3° het opzettelijk en betekenisvol verstoren, in het bijzonder tijdens de 

perioden van de voortplanting, de afhankelijkheid van de jongen, de 

overwintering en tijdens de trek. 

Het is verboden de eieren van beschermde diersoorten 

opzettelijk te vernielen, te beschadigen of te verzamelen
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Soortenbescherming

Verbodsbepalingen (art. 10) 

Onderafdeling 1 Verbodsbepalingen ten aanzien van specimens 

of eieren van beschermde soorten 

§ 2. Ten aanzien van specimens van beschermde plantensoorten of 

andere soorten organismen zijn de volgende handelingen verboden :

1° het opzettelijk plukken of verzamelen;

2° het opzettelijk afsnijden;

3° het opzettelijk ontwortelen;

4° het opzettelijk vernielen;

5° het verplanten.

Art. 11: De verbodsbepalingen van artikel 10, §2, gelden niet voor 
beheerwerkzaamheden die geen nadelige invloed hebben op de staat 
van instandhouding van de populaties van de soorten in kwestie.

Soortenbescherming

Verbodsbepalingen (art. 12 & 13) 

Onderafdeling 2 Verbodsbepalingen betreffende het onder zich 

hebben, het vervoeren en het verhandelen

Art. 12.
“Het onder zich hebben, het vervoeren, het verhandelen of ruilen of 
het te koop of in ruil aanbieden van specimens of eieren van 
beschermde diersoorten of van specimens van beschermde 
plantensoorten of andere organismen is verboden.”

Tenzij:
- Het onder zich hebben en vervoeren van kleine aantallen opgezette 

dieren voor educatieve of wetenschappelijke activiteiten. 
- Het soorten zijn die vallen onder de categorie 5.
- Men voorzien is van een afwijking op het SB
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Soortenbescherming

Verbodsbepalingen (art. 14) 

Art. 14.

§ 1. Het is verboden de nesten van beschermde vogelsoorten of de 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van andere beschermde 
diersoorten dan vogels opzettelijk te vernielen, te beschadigen of weg te 
nemen. 

§ 2. Het vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten, 
voorplantingsplaatsen of rustplaatsen van beschermde diersoorten wordt 
onder meer geacht onopzettelijk te zijn wanneer de verantwoordelijke 
voor deze handeling niet wist en redelijkerwijze niet hoorde te weten dat 
deze handeling kon leiden tot de in § 1 beschreven negatieve gevolgen 
voor nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.

categorie 3 soorten  ook het onopzettelijk vernielen of beschadigen 
van de voortplantingsplaatsen of de rustplaatsen is verboden.

Soortenbescherming

Verbodsbepalingen (art. 14) 

Art. 14.

Nest = de bewoonde nesten, de nesten die in aanbouw zijn als 
voorbereiding op het komende broedseizoen, alsook de nesten die in de 
regel jaar na jaar tijdens het broedseizoen hergebruikt worden.

Rustplaats : een plaats die essentieel is voor het behoud van een dier 
of een groep van dieren als ze niet actief zijn, ook al wordt die plaats 
niet permanent gebruikt;

Voortplantingsplaats : een plaats die door een dier wordt gebruikt 
om te paren en zich voort te planten, alsook de onmiddellijke omgeving 
van die plaats, als die nodig is voor de eerste levensfasen van de 
jongen van dat dier;
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Soortgericht natuurbeleid

 Enkel het ANB kan toestemming verlenen (vergunning)

 Afwijkingen kunnen enkel onder voorwaarden gebeuren; 

1. Indien er geen andere bevredigende oplossing voorhanden is

2. De afwijking moet om toelaatbare redenen zijn,

3. De afwijkingen moeten aan bepaalde vereisten voldoen zodoende 

dat het aantal afwijking beperkt blijft.

4. De afwijking mag niet leiden tot een groot negatief effect op een 

populatie van een beschermde soort.

(gunstige staat van instandhouding)

Soortenbescherming

Afwijkingen van de verbodsbepalingen (Art. 19-20) 

Soortgericht natuurbeleidSoortenbescherming

Afwijkingen van de verbodsbepalingen (Art. 19-20) 

Afwijkingen kunnen enkel om bepaalde redenen, zoals; 

1. in het belang van de volksgezondheid of openbare veiligheid

2. in het kader van dwingende redenen van groot openbaar 

belang, incl. redenen van sociale en economische aard, en voor 

het milieu gunstige effecten. ( niet voor vogels)

3. In belang van de veiligheid luchtverkeer

4. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, 

bossen, visserij of wateren of aan andere goederen in 

eigendom of gebruik ( niet voor vogels)
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Soortgericht natuurbeleidSoortenbescherming

Afwijkingen van de verbodsbepalingen (Art. 19-20) 

Afwijkingen kunnen enkel om bepaalde redenen, zoals; 

5. ter bescherming van wilde fauna en flora of instandhouding 
van natuurlijke habitats.

6. Voor doeleinden van onderzoek, onderwijs, repopulatie, 
herintroductie.

7. om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk 
te maken een beperkt en vastgesteld aantal van bepaalde 
specimens te vangen, te plukken of in bezit te hebben.

Voor beschermde soorten van cat. 1 kunnen er bovendien ook 
afwijkingen verleend worden om redenen van economische, 
sociale of culturele aard, of vanwege regionale of lokale 
bijzonderheden.

Soortgericht natuurbeleidSoortenbescherming

Afwijkingen van de verbodsbepalingen (Art. 19-20) 

Procedure voor aanvragen afwijking bij ANB:

• Aanvraag per aangetekende brief (modelformulier)
• ANB neemt gemotiveerde beslissing binnen bep. termijn.
• Beslissing moet aantal onderdelen bevatten: welke soort, de 

middelen & methoden, tijd & plaats, voorwaarden & lasten 
en controlemogelijkheid.

• Beroep mogelijk tegen weigering.

Integratie van vergunningsplichten: 
VEN-ontheffing, beheerplan natuurreservaat, uitvoeringsplan 
natuurinrichtingsproject, natuurrichtplan, beheerplan 
bosreservaat, milieuvergunning, Omgevingsvergunning 

 kunnen gelden als afwijking i.k.v.h. Soortenbesluit onder 
voorwaarden: 

Meer info; www.natuurenbos.be
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Cat. 1, 2 & 3 zijn beschermd.

Cat. 1 = basisbescherming, gelet op vrijstellingsregels (R.O.) 
Cat. 2 = basisbescherming, geen vrijstelling. 
Cat. 3 = strikte bescherming,  geen vrijstelling. 
Cat. 4 = jachtwild en riviervissen.
Cat. 5 = drie soorten die men dood mag invoeren als ze legaal 

verkregen zijn.

Van de bescherming kan afgeweken worden onder 
voorwaarden!

Soortenbescherming

Korte samenvatting

5 categorieën

Verbodsbepalingen betreffende middelen, installaties en 

methoden voor het doden of vangen van dieren 

Bijlage 2A.  lijst van methodes/ middelen waarvan het gebruik 

verboden is.

Bijlage 2B  Lijst van vervoersmiddelen waarvan het gebruik 

verboden is.

Bijlage 2C  Lijst van tuigen waarvan het bezit verboden is.

Soortenbescherming

Verbodsbepalingen (art. 16) 
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C. Middelen waarvan het onder zich hebben verboden is;

1° vogelvangstnetten: netten die opgespannen een oppervlakte hebben 
van meer dan 1 m2, een maaswijdte hebben tussen 11 en 29 mm, 
gemeten over het garen van knoop tot knoop, vervaardigd zijn uit 
synthetische, kunstmatige of natuurlijke vezels en waarvan het garen is 
samengesteld uit 2 tot 8 getorste of geweven draden;

2° mistnetten: netten in banen, aan het stuk of in bepaalde vorm 
vervaardigd, van garens in synthetische of van kunstmatige vezels met een 
totale dikte van minder dan 150 deniers (16,2mg/m) en waarvan de 
maaswijdte < 35 mm;

3° vogelvangkooien en -klemmen: allerlei types van kooien, klemmen 
en vallen, van welk formaat ook, die geschikt zijn voor de vangst van 
vogels, met uitzondering van de vallen die worden toegelaten [conform 
bijlage 3 en bijlage 3/1] van het besluit.

Soortenbescherming

Verbodsbepalingen (art. 16) 

Soortgericht natuurbeleid

Verbodsbepalingen betreffende het introduceren 
in het wild (Art. 17-18)

“Het is verboden om specimens van beschermde soorten 
opzettelijk te introduceren in het wild.“ 

(Ook hierop bestaan er specifieke afwijkingen) 

Uitgezonderd:

- Planten die ingezet worden i.h.k.v. wettige bosbouw-, landbouw-
of tuinbouw of i.h.k.v. tuin- of parkbeheer.

- Inheemse soorten met oog op bestuiving / bestrijding

- Vissoorten die gepoot worden in vijvers/afgesloten viswateren

Soortenbescherming
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Soortenbeheer

Bestrijding van beschermde soorten;

• Zwarte kraai

• Ekster

• Kauw

• Gaai

• Spreeuw (enkel met geweer & roofvogel)

• Overzomerende brandganzen (enkel met grote inloopkooien)

Hoofdstuk 4, Soortenbeheer Bijlage 3 

Soortgericht natuurbeleid

Redenen & voorwaarden:

1. om belangrijke schade aan professioneel geteelde gewassen te 
voorkomen kan bestrijding op;

- Zwarte kraai, ekster en kauw - gedurende het hele jaar. 
- Overzomerende brandganzen - van 01/05 t.e.m. 30/09; 

2. om belangrijke schade aan professionele fruitteelt te voorkomen 
kan bestrijding op;

- Spreeuw worden uitgeoefend van 15/05 t.e.m. 31/08 
- Gaai in de periode van 01/07 t.e.m. 31/10 

3. om de wilde fauna en flora te beschermen, of de natuurlijke 
habitats in stand te houden. 

- Zwarte kraai, ekster gedurende het hele jaar. 
- Overzomerende brandganzen van 01/05 t.e.m. 30/09; 

Bijlage 3 afwijkingen van de verbodsbepalingen

Soortenbeheer
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Redenen & voorwaarden:

• De bestrijding van brandgans, spreeuw en gaai, kan alleen 
worden uitgeoefend binnen een perimeter van 150 meter 
rondom het perceel waarvoor de bestrijding wordt gemeld. 

• Onder professioneel geteelde gewassen wordt verstaan 
gewassen op percelen die geregistreerd zijn op basis van de 
regelgeving inzake prof. landbouwers & exploitaties van 
landbouwgrond. 

• De bestrijding kan alleen worden uitgevoerd op voorwaarde 
dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat.

• De bestrijdingsactiviteiten kan alleen ten aanzien van 
volgroeide individuen van de soorten, behalve voor de 
bestrijding van brandgans via de afvangst met inloopkooien.

Soortenbeheer

Soortgericht natuurbeleid

Bijlage 3 afwijkingen van de verbodsbepalingen

Bestrijdingsmiddelen;

1. Vuurwapens en de munitie

2. Roofvogels 

3. Trechtervallen 

4. Larsen-kooien  

5. Inloopkooien (alleen voor brandganzen) 

6. Akoestische hulpmiddelen (= soort als deze die bestreden wordt) 

7. Dode lokdieren (= soort als deze die bestreden wordt) 

8. Kunstmatige lokdieren. 

Soortenbeheer
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Voorwaarden:

• Spreeuw  enkel met roofvogel en vuurwapen.

• Brandgans  enkel afvangst met inloopkooien.

• Gebruik vuurwapens enkel tussen zonsopgang en 
zonsondergang en enkel toegestaan voor personen die in het 
bezit zijn van een geldig jachtverlof.

• Trechtervallen en Larsenkooien; 
• enkel vangstklaar opgesteld van 16/02 t.e.m. 15/10. 
• mogen geen vlees of slachtafval bevatten als lokaas
• Levende lokdieren moeten voedsel, water en beschutting hebben
• moeten dagelijks gecontroleerd worden
• moeten voorzien zijn van een ID-plaatje

Soortenbeheer

Voorwaarden:

• Wie?  eigenaar, de huurder, de exploitant, de 
grondgebruiker of grondgebruikers of de bijzondere 
veldwachter van het terrein waar de bestrijding plaatsvindt. 

De bestrijding mag tevens worden uitgevoerd door een derde op voorwaarde van 
een schriftelijke toestemming van de eigenaar, de verhuurder of de exploitant of 
grondgebruiker of grondgebruikers

• Hoe?  aanvraag doen via website ANB

• Verplichting tot rapportering

• Verbod op uitvoeren van ‘Bestrijdingsactiviteit’ op 
‘voor toezicht niet toegankelijke plaatsen’ 

Soortenbeheer
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Hoofdstuk 4/1. Aanpak van uitheemse soorten (art. 31/1)  

Soortenbeheer


